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ส่วนที่ 1  
 

บทน ำ 
หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน     
ของสหประชาชาติสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของประเทศไทย และ
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย          
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง    
มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย    
วรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา          
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์      
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7      
ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ      
ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพ่ือท้องถิ่นตอบสนอง    
ต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมี
กระบวนการ/วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน         
และสังคม ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม ท าหน้าที่ส่งเสริม
และสนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน  โดยการออกแบบการท างานเพ่ือสร้าง
กลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้มีการสานพลังจากทุกคณะร่วมกับ
องค์กรภาคี  มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพ
งานวิชาการเพ่ือสังคม  
 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงได้ก าหนดแนวทางการท างานที่มุ่งเน้นการท างาน
บริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท างานประสานงาน และด าเนินโครงการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการโดยในปี พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงาน
ด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานีและ



จังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธ านี 
จ านวน 27 หมู่บ้าน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 25 หมู่บ้าน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน 5 หมู่บ้าน การด าเนินงานในระยะแรก            
เป็นการส ารวจข้อมูลชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่แท้จริง ของชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการ               
รับการพัฒนา เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดน าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน            
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จึงจัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน    
นักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม 
สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและ
มูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจลงพ้ืนที่ชุมชน  
1. เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
2. เพ่ือส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
4. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน 
 

ขอบเขตของกำรส ำรวจลงพื้นที่ชุมชน 
พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
1. หมู่ 15 บ้านปางสีดา ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
2. หมู่ 7 บ้านคลองน้ าเขียว ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
3. หมู่ 2 บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
4. หมู่ 11 บ้านคลองหมากนัด ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
5. หมู่ 3 บ้านหนองปรือ ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 

วิธีด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 
1. พบผู้น าชุมชนเพ่ือแนะน าตัวและประสานขอความช่วยเหลือเ พ่ือขอข้อมูลพ้ืนฐานและ

สภาพแวดล้อมทั่วไป 
2. พบและสร้างความรู้จักกับผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชน  
3. สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและประเด็นปัญหาชุมชน

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
4. สนทนากลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของชุมชน 
5. ส ารวจสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ่ายภาพสถานที่ส าคัญในชุมชน 
6. พบครัวเรือนเป้าหมายและส ารวจข้อมูลรายครัวเรือน  
7. สนทนากลุ่มวิเคราะห์ความต้องการ ก าหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 

 



เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 
1. ต้นไม้ชุมชน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผล : อำชีพหลัก 

กิ่งก้ำน : ควำมสัมพันธ์
ของคนในชุมชน 

รำก : วิถีชีวิต 

ล ำต้น : ทรัพยำกรชุมชน 

ใบ : ควำมรู้/ภูมิปัญญำ 



2. ต้นไม้ปัญหา 
 

 
 

3. ตุ๊กตาชุมชน 
 

 
 

 

 

 

 

 

หัว : ควำมคิด, ทัศนคติ 

หัวใจ : ควำมสัมพันธ์ มือ : อำชีพ, ทักษะพิเศษ 

เท้ำ : วิถีชีวิต 

ผล : ผลกระทบ 

ล ำต้น : ปัญหำหลัก 

รำก : สำเหตุของปัญหำ 



ส่วนที่ 2 
 

ผลกำรศึกษำชุมชนเบื้องต้น 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัติของหมู่บ้ำนโดยสังเขป 

บ้านแสง์ อ่านว่า “สะ-แหง” ตั้งอยู่ หมู่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว         
เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมติดกับประเทศกัมพูชา และมีความส าคัญในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตามประวัติศาสตร์เดิม ทหารกัมพูชา      
ได้เข้ามากวาดต้อนครอบครัวคนไทยตั้งแต่เมืองปราจีนบุรี เมืองนครนายก เจ้าพระยาบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) อัครมหาเสนาบดีสมุหนายก และแม่ทัพใหญ่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้รับการแต่งตั้งให้น าทัพไปปราบเขมร การเดินทางครั้งนี้ต้องผ่านภูมิประเทศที่ทุรกันดาร
ท าให้ไพร่พลกองทัพเมื่อยหล้า จึงได้หยุดพักเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนจะยกทัพไปปราบเขมร และ
ได้รับชัยชนะกลับมาพร้อมทั้งน าครอบครัวคนไทยกลับมาพักอยู่บริเวณเดิม ซึ่งในจ านวนคนไทย        
ที่ถูกกวาดต้อนมีครอบครัวของชาวบ้านแสง์ด้วย ส าหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านแสง์ คือ มีหนองน้ าที่มี   
ต้นแสง์ (ข้าวหญ้านก) ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมากตามบริเวณหนองน้ า และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามต้นแสง์    
จึงมีชื่อ หมู่บ้านแสง์ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน  

อีกทั้งหมู่บ้านแสง์ เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ        
ทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านแสง์ ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี (จังหวัดสระแก้ว            
ในปัจจุบัน) จ านวน 2 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2513         
แรม 8 ค่ า เดือน 12 ปีจอ และครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2514          
ขึ้น 1 ค่ า เดือน 1 ปีกุน 

จากข้อมูลตามป้ายสลักหินอ่อน ที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดทัพเสด็จ (บ้านแสง์) 
ระบุว่าในการเสด็จฯ ครั้งที่ 2 ทรงทราบว่าวัดทัพเสด็จไม่มีพระอุโบสถ ได้ทรงรับสั่ง ร.ต.ท.สวง    
โอฬารวัตร ผู้บังคับหมวดต ารวจตระเวนชายแดนที่ 210 (ในขณะนั้น) ตั้งหมวดป้องกันชายแดนประจ า
หมู่บ้านแสง์ ขณะน าสมุดทูลเกล้าฯ ถวายลงพระปรมาภิไธยว่า "ผู้หมวดขอฝำกประชำชนด้วยนะ 
ช่วยแนะน ำพำประชำชนสร้ำงโบสถ์ด้วยให้บอกว่ำแต่ละคนจะได้กุศลมำก ให้บอกด้วยว่ำต ำรวจ
จะช่วยด้วย ฉันจะช่วยด้วย ขอให้โชคดี" พระอุโบสถ วัดทัพเสด็จ เริ่มก่อสร้างวันพฤหัสบดีที่ 2 
พฤษภาคม พุทธศักราช 2528 ขึ้น 14 ค่ า เดือน 6 ปีฉลู ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
พระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2531 กว้าง 12.50 เมตร    
ยาว 40 เมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 105 ตอนที่ 115 วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 
2531 กองพุทธศาสนาสถาน กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2531    
พระประธารขึ้นประทับวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2532 แรม 9 ค่ า เดือน 12 ปีมะเส็ง 

 

1.2 อำณำเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่หมู่ 12 บ้านทัพเสรี 
ทิศใต ้  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่หมู่ 9 บ้านร่มไทร 
 



ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านเจียงด า และหมู่ 5 บ้านโคกทหาร  
 

1.3 เนื้อทีข่องหมู่บ้ำน  
บ้านแสง์ มีเนื้อโดยประมาณ 6,850 ไร่ หรือ 10.96 ตารางกิโลเมตร 
 

1.4 แผนผังของหมู่บ้ำน 
 

      
 

 

1.5 ท ำเนียบรำยนำมผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 2 บ้ำนแสง์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้ำน ถึง ปัจจุบัน 
  1. นายแมง วงศ์พินิจ 
  2. นายเปรม วงศ์พินิจ 
  3. นายลับ ดีนวน 
  4. นายริม มิ่งมาลี (นามสกุลปัจจุบัน)  
  5. นายอ้าย มิ่งวิมาน 
  6. นายตี๋  มิ่งมาลี 
  7. นายหง มิ่งวิมาน 
  8. นายอุทิตย์ กันสการ 
  9. นางสายหยุด อินทร์ประสงค ์
 

1.6 วิสัยทัศน์ของหมู่บ้ำน 
หมู่บ้านประวัติศาสตร์ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาดี       

มีการบริหารจัดการที่ดี 
 

1.7 ยุทธศำสตร์ของหมู่บ้ำน 
  1. พัฒนาที่ประทับทรงงาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  2. ชุมชนมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
  3. พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และระบบบริการ 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

5. ชุมชนมีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม  
 



 1.8 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำท้องถิ่น 
ประชาชน ใช้ภาษาไทย (ภาคกลาง) และภาษาเขมร ในการสื่อสาร 

 

1.9 เสน่ห์ของหมู่บ้ำน   
วิถีชนบทที่เรียบง่าย มีน้ าใจไมตรี 

 

1.10 ค ำขวัญของหมู่บ้ำน   
หมู่บ้านน่าอยู่ นักสู้โบราณ คู่บ้านที่ประทับ ชงันชนับ อันซอมตรอลทม 

 

2. สภำพนิเวศวิทยำ  
2.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของหมู่บ้านแสง์ มีสภาพเป็นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกสู่    
ประเทศกัมพูชา ซึ่งปริมาณน้ าจากธรรมชาติที่มีอยู่จะไหลลงสู่ประเทศกัมพูชาตลอดจนไม่สามารถ    
กักเก็บน้ าไว้ได้ ประกอบกับสภาพดินเป็นดินดาน เป็นพ้ืนที่ลาดลุ่ม ลักษณะเป็นดินร่วนปนดินทราย 
ไม่อุ้มน้ า เมื่อถูกน้ าจะละลายทันที ท าให้หน้าดินถูกชะล้างได้ง่าย น้ าจึงมีสีขุ่นไม่ใส พอนานไปแหล่งน้ า
จะตื้นเขิน และมีสภาพแห้งแล้ง ท าให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง 
 
2.2 ลักษณะภูมิอำกำศ 
  ภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนในช่วงฤดูร้อน มีความชื้นในอากาศน้อย และมีปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง 
ปริมาณน้ าฝนน้อย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคม - กลางเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนธันวาคม 

 

 2.3 ลักษณะของดิน 
  ดิน  มีสภาพเป็นดินด้านที่ไม่อุ้มน้ าไม่เหมาะแก่การเกษตร 
   

 2.4 ลักษณะแหล่งน้ ำ 
  น้ า  สภาพคลองตื้นเขิน ท าให้มีปัญหาการขาดแคลนน้ า ถึงจะมีการขุด         
สระน้ ามาก แต่สามารถน าน้ าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย เนื่องจากน้ าขุ่นไม่ตกตะกอน 
  สระน้ าบ้านแสง์ กว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 3 เมตร 

  

 2.5 ลักษณะของต้นไม่และป่ำไม้ 
  ป่าไม ้  ไม่มีสภาพป่าไม้และภูเขาอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่บ้าน เนื่องจากอยู่ห่างไกลจาก         
แหล่งธรรมชาติ แต่มีพ้ืนที่สาธารณะที่จะสามารถฟ้ืนฟูการปลูกป่าได้ 
 

3. สภำพพื้นฐำนด้ำนเกษตรกรรม กำรปลูกพืช กำรเลี้ยงสัตว์   
  บ้านแสง์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท าไร่/ท าสวน/เลี้ยงสัตว์)  
   - การปลูกพืช     อ้อย / ข้าว   
   - เลี้ยงสัตว์      โค / สุกร / ไก่  
 
 
 



4. ข้อมูลด้ำนประชำกร 
 มีครัวเรือนทั้งหมด 213 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นเพศชาย 309 คน เพศหญิง 322 คน        
รวมประชากรทั้งหมด 631 คน พ้ืนที่อยู่อาศัย 335 ตารางเมตร  

ที่มาของข้อมูลจาก : องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
 

5. ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 
  - ระบบประปาภายในหมู่บ้าน  
  - สระน้ าบ้านแสง์ 
  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสง์ 
  - ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)  
  - โทรศัพท์สาธารณะ / โทรศัพท์ส่วนบุคคล / ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว 
  - ไปรษณีย์สาขาอ าเภอตาพระยา 
 

6. ข้อมูลด้ำนสงัคมของหมู่บ้ำน 
6.1 กำรศึกษำ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง์ จ านวนเด็กเล็ก 35 คน ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จ านวน 1 คน และ
ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 คน 
  - โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี เดิมชื่อว่า โรงเรียนบ้านแสง์ ตั้งอยู่หมู่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
เนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด 232 คน 
ข้อมูลครูปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด 17 คน แยกเป็นจ านวนครูชาย 4 คน จ านวนครูหญิง 13 คน 
เป็นเขตพ้ืนที่ให้บริการ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 บ้านแสง์ และหมู่ 3 บ้านเจียงด า อยู่ห่างจากอ าเภอ      
ตาพระยา 11 กิโลเมตรราษฎรทั้งสองหมู่บ้านช่วยกันสละทรัพย์และแรงงาน เพ่ือสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2479 มีจ านวนนักเรียนชาย 27 คน      
หญิง 15 คน มีนายสุวรรณ เจริญมาก เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดการเรียนการสอนครั้ งแรก                 
มีอุปสรรคอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนพูดภาษาไทยไม่ได้ พูดแต่ภาษาท้องถิ่น (ภาษาเขมร) ต่อมา
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้ใช้ชื่อ “โรงเรียน
เพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียน ปัจจุบันมี นายประดิษฐ์      
แดงหนองแปน ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
 

6.2 สำธำรณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสง์ ปัจจุบันมี นายสนอง ศรีตะปัญญะ ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสง์  
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแสง์ (อสม.) จ านวน 15 คน  
  - คณะกรรมการโครงการสุขภาพดีวิถีไทย ลดภัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บ้านแสง์ จ านวน 13 คน 
 

6.3 อำชญำกรรม ควำมปลอดภัยในทรัพย์สิน 

  - คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบ (ชุด ชรบ.) ประจ าหมู่บ้านแสง์ จ านวน 17 คน 



  - คณะกรรมการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตาสัปปะรด) บ้านแสง์ จ านวน 26 คน 
 

6.4 อำชีพ 

  - คณะกรรมการพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพ หมู่ 2 บ้านแสง์ จ านวน 16 คน 
 

7. ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ และกำรสันทนำกำร 
วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านแสง์ มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อและยังเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว 

จิตใจของคนในชุมชนร่วมกัน และประเพณีซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการรวมความศรัทธารวมพลัง         
ความสามัคคีของคนในชุมชน ส าหรับประเพณีที่ส าคัญของชุมชนจะมาร่วมพร้อมใจกันเพ่ือสร้างพลัง
ความสามัคคี เช่น 

- ประเพณี แซนโฎนตา (เบ็นทม) เป็นประเพณีของคนเชื้อสายเขมร ที่เชื่อถือปฏิบัติสืบทอด
กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ความหมายของค าว่า แซนโฎนตา เป็นค าพูดภาษาเขมร แซน แปลว่า ไหว้ 
โฎนตา แปลว่า ปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษทั้งหลาย “พิธีแซนโฎนตา” ก็คือพิธีไหว้บูชา บรรพบุรุษ นั้นเอง 
มีความเป็นมาอย่างมากมาย “เบ็นทม” มาจากภาษาเขมร แปลความหมายว่า “บุญอันยิ่งใหญ่”   
(สาทใหญ่) คือวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 มีความเชื่อว่าเป็นวันสุดท้ายของการที่ยมทูตหรือยมโลก      
ได้ปลดปล่อย วิญญาณผีเปรต ทั้งหมายออกมาตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ า เดือน 10 หรือวัน “เบ็นดูจ” 
แปลว่า บุญเล็ก (สาทเล็ก) เป็นเวลาประมาณที่ยมทูตหรือยมโลก ปล่อยมา ครบเวลาต้องกลับ         
ในวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 ดังนั้น ก่อนวันที่วิญญาณผีเปรตทั้งหลายจะกลับคือวันแรม 14 ค่ า     
เดือน 10 จึงมีการท าบุญบูชากราบไหว้ โดยน าสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ มาบูชาไหว้ให้ได้กินให้อ่ิมหน า
ส าราญ และน าติดตัวกลับไปด้วย 

ตำรำงปฏิทินกำรจัดประเพณี วัฒนธรรมในหมู่บ้ำนแสง์ 
  

ที ่ ชื่อประเพณี / วัฒนธรรม จ ำนวนครั้ง / ปี ช่วงเวลำที่จัด 
1 บวงสรวงพลับพลาที่ประทับ 1 ครั้ง ประมาณเดือน เม.ย. – พ.ค. 
2 ประเพณีสงกรานต์ มีการก่อพระเจดีย์ทราย 

แห่พระ ท าบุญบ้าน 
1 ครั้ง เดือนเมษายน 

3 ประเพณีเข้าพรรษา 1 ครั้ง ประมาณเดือน กรกฎาคม 
4 มาติกาท าบุญให้ญาติท่ีล่วงลับ 1 ครั้ง ประมาณเดือน สิงหาคม 
5 ประเพณีวันออกพรรษา และแซนโฎนตา 1 ครั้ง ประมาณเดือน ตุลาคม 
6 วันลอยกระทง 1 ครั้ง ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
7 ลงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1 ครั้ง ธันวาคม/มกราคม 
8 วันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง มกราคม 
9 เทศน์มหาชาติ 1 ครั้ง ประมาณเดือน ม.ค. – ก.พ. 

 

 ประชาชนในหมู่บ้าน มีเอกลักษณ์ของชาวไทยพ้ืนถิ่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จิตใจดีและมีความพร้อม   
ในการบริการ 
 - มีศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแสง์ คือ วัดทัพเสด็จ ภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ รูปเหมือน    
หลวงพ่อชวน สะดือกลางบ้าน ศาลาปู่ย่า และพลับพลาที่ประทับ  

- มีศิลปะการละเล่นพ้ืนบ้าน เรือมอันเร ค าว่า เรือม แปลว่า “ร า” ลู้ด แปลว่า “กระโดด              
หรือเต้น” อันเร แปลว่า “สาก” ฉะนั้นค าว่า เรือมอันเร หรือ ลู้ดอันเร แปลว่า “ร าสาก” หรือ “เต้นสาก” 



เรือมอันเรหรือลูดอันเร เป็นการละเล่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่เล่นกันในเดือนห้า (แคแจด) ซึ่งถือ
เป็นวันพักผ่อนประจ าปี ช่วงวันหยุดสงกรานต์มาแต่โบราณ เรียกว่า “งัยตอม” โดยถือเอาวันขึ้น 1 ค่ า       
เดือน 5 เป็นวันขึ้นปีใหม่ ชาวบ้านจะพากันหยุดท างาน 2 ช่วง ช่วงแรกหยุด 3 วัน วันขึ้น 1 ค่ า ถึง วันขึ้น 3 ค่ า 
เดือน 5 เรียกว่า “ตอมตู๊จ” ช่วงที่สองหยุด 7 วัน เรียกว่า “ตอมทม” วันแรม 1 ค่ าถึงวันขึ้น 7 ค่ า เดือน 5 
การหยุดในช่วงที่สองนี้ก่อนจะมีการหยุดพักผ่อน ชาวบ้านจะก่อเจดีย์ทรายที่วัดใกล้บ้าน ในวันขึ้น 14 ค่ า     
พอเช้าวันขึ้น 15 ค่ า ท าบุญตักบาตร หลังจากนั้นก็จะหยุด 7 วัน ในช่วงนี้เองเป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวที่
รักใคร่ชอบพอกันได้มาพบประกันด้วยการละเล่นพ้ืนบ้านที่เรียกว่า “เรือมอันเร” หรือ “ลู้ดอันเร” 
          เหตุที่เรียกการละเล่นนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “ลู้ดอันเร” อาจเป็นเพราะลักษณะการร่ายร าที่สนุกสนาน
ครื้นเครงมีท่ากระโดดโลดเต้นเข้ากับจังหวะของสากที่กระทบกันเกิดเสียงดังสนุกสนานเพราะสากต าข้าว      
ท าจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้พยูง ไม้ประดู่  กระทบกันจะเกิดเสียงดัง ปัจจุบันเรือมอันเร หรือลู้ดอันเร                
มีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบทั้งด้านท่าร า การแต่งกาย ตลอดจนเพลงที่ใช้ประกอบ 
 

8. ข้อมูลระบบเศรษฐกิจ 
ประชากรในพ้ืนที่บ้านแสง์ ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 - ท านา 
 - ท าไร่ 
การประมง 
 - ไม่ปรากฏมีอาชีพประมง 
การปศุสัตว์ 
 - เลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่) 
การบริการ 
 - การบริการทั่วไป เป็นแบบธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ ร้านตัดผม ร้านค้า ฯลฯ 
การท่องเที่ยว 
 - ด่านพรมแดน ที่ประทับทรงงาน และวัดทัพเสด็จ 

  อุตสาหกรรม 
   - ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
  พาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   - ร้านค้า 
   - ร้านตัดผม 
   - ร้านเสริมสวย 

 

9. ข้อมูลด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง กำรปกครองท้องถิ่น 
จังหวัดสระแก้ว 

   นายวิชิต ขาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 

อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว 
 นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
ต ำบลทัพเสด็จ 
 นายพลาย มั่นปืน ก านันต าบลทัพเสด็จ 
 



หมู่บ้ำนแสง์ 
 นางสายหยุด อินทร์ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านแสง์ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพเสด็จ อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว 
 นายนที หวลประไพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
 นายบุญจาย ทรงภูมิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
 นางอ าพร พูลแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ หมู่ 2  
 นายยุทธนา ฉิมมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ หมู่ 2 

 

10. ข้อมูลด้ำนแผนงำน โครงกำร และแนวทำงกำรพัฒนำของชุมชน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 - 2564    
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพเสด็จ ดังนี้ 

1. โครงการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด 
2. โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถาน 
3. โครงการจัดซื้อถังขยะ 
4. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. 
5. โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้า เลี้ยงไหมอีลี่ หมู่ 1 บ้านโคกเพร็ก 
6. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละ 1 บาท) หมู่ 1 บ้านโคกเพร็ก 
7. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน หมู่ 1 บ้านโคกเพร็ก 
8. โครงการสภาองค์กรชุมชน (การประชุมต่างๆ) หมู่ 1 บ้านโคกเพร็ก 
9. โครงการตลาดประชารัฐ หมู่ 1 บ้านโคกเพร็ก 
10. โครงการเลี้ยงไหมอีลี่ หมู่ 2 บ้านแสง์ 
11. โครงการเลี้ยงหมู หมู่ 2 บ้านแสง์ 
12. โครงการเลี้ยงโค หมู่ 2 บ้านแสง์ 
13. โครงการเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน (ไก่ 3 สายพันธุ์) หมู่ 2 บ้านแสง์ 
14. โครงการเลี้ยงไก่ พ้ืนบ้าน เลี้ยงปลาในบ่อซี เมนต์ มีบ่อปลาทุกครัวเรือน หมู่  4            

บ้านโคกแจง 
15. โครงการตาชั่งเกษตร พร้อมโกดังเก็บผลผลิต หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด 
16. โครงการเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด 
17. โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมอีลี่ เลี้ยงโค เลี้ยงกบ หมู่ 9       

บ้านร่มไทร 
18. โครงการจัดซื้อพันธุ์ข้าวมะลิ กข105 หมู่ 9 บ้านร่มไทร 
19. โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก ่เลี้ยงปลา และจิ้งหรีด หมู่ 10 บ้านคลองแผง 
20. โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อน เลี้ยงไหม หมู่ 12 บ้านทัพเสรี 
21. โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ หมู่ 12 บ้านทัพเสรี 
22. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 หมู่ 1 บ้านโคกเพร็ก 
23. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 หมู่ 2 บ้านแสง์ 
24. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 หมู่ 4 บ้านโคกแจง 
25. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 หมู่ 5 บ้านโคกทหาร 
26. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 หมู่ 6 บ้านมะกอก 



27. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด 
28. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 หมู่ 8 บ้านน้อยพัฒนา 
29. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 หมู่ 9 บ้านร่มไทร 
30. โครงการสร้างกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง หมู่ 11 บ้านคลองน้ าใส 
31. โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 หมู่ 12 บ้านทีพเสรี 
32. โครงการผู้ก่อการดี (ป้องกันเด็กจมน้ า) 
33. โครงการ TO BE NUMBER ONE 
34. โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น 
 

11. ข้อมูลกำรประกอบอำชีพ 
  อาชีพหลักของครอบครัว 
   อาชีพ เกษตรกรรรม (ท าไร่/ท าสวน/เลี้ยงสัตว์) 
   อาชีพ ค้าขาย 
   อาชีพ ท างานประจ า/รับราชการ 
   อาชีพ ท างานประจ าเอกชน/บริษัท/โรงงาน 
  อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 
   อาชีพ เลี้ยงหมู 
   อาชีพ ทอผ้า 
   อาชีพ ถักไม้กวาด – สานตะกร้า – สานพัด  
   ท าปุ๋ยชีวภาพ – น้ ายาอเนกประสงค ์
   การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นแสง์  
  รายได้และรายจ่าย 
   รายได้เฉลี่ยของประชากร จ านวน 35,000 บาท/คน/ปี 
   รายจ่ายเฉลี่ยของประชากร จ านวน 35,000 บาท/คน/ปี 
  จ านวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ มีจ านวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มทอผ้า 
   กลุ่มจัดสวน 
   กลุ่มถักไม้กวาด – สานตะกร้า – สานพัด 
   กลุ่มท าน้ ายาอเนกประสงค ์
   กลุ่มเลี้ยงไก่ 
   กลุ่มการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นแสง์ 
  กองทุนในหมู่บ้าน มีจ านวน 5 กองทุน ดังนี้ 
   กองทุน กข.คจ.  มีงบประมาณ 300,000 บาท 
   กองทุนกลุ่มสตรีพัฒนา มีงบประมาณ 400,000 บาท 
   กองทุนกลุ่มออมทรัพย์ มีงบประมาณ 450,000 บาท 
   กองหมู่บ้านฯ  มีงบประมาณ 2,200,000 บาท 
   กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีงบประมาณ 53,518 บาท 
 
 



12. ข้อมูลกำรน ำทุนชุมชนมำสร้ำงมูลค่ำ 
หมู่บ้านมีทุนชุมชน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ  และ

ทุนทางการ ประกอบด้วย 
  ทุนมนุษย์ ซึ่งมีปราชญ์ชุมชนหลายสาขาท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้เช่น 
   - ปราชญ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
   - ปราชญ์ด้านเกษตร 
   - ปราชญ์ด้านแพทย์แผนไทย/สมุนไพร 
   - ปราชญ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
  ทุนทำงสังคม ได้แก่ 

-  วัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้าน เช่น งานแซนโฎนตา งานสวดมาติกา               
งานวันผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ 

  ทุนกำยภำพ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
  ทุนธรรมชำติ ได้แก่ การปั่นจักรยานชมวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน 

ทุนทำงกำรเงิน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนโครงการแก้ไขปัญหา       
ความยากจน (กข.คจ.) กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการต าบล และ      
กลุ่มอาชีพหมู่บ้าน 

  ทุนทำงวัฒนธรรม ที่เป็นเสน่ห์ของชุมชนและชุมชนมีการอนุรักษ์ ได้แก่ 
   - อาหาร ที่เป็นอาหารพื้นถิ่น ที่สะอาดปลอดภัย มีไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว เช่น  

ขนมรังผึ้ง กบยัดไส้ แกงกล้วย น้ าพริกมะเขือพวง แกงเปรอะหน่อไม้ 
- การแต่งกาย ประชาชนในหมู่บ้านมีการอนุรักษ์แต่งกายแบบไทยและสากล ทั้งชาย

หญิง และวัย หนุ่มสาว เด็ก โดยเฉพาะผู้สูงอายุยังมีการใส่เสื้อไทย และผ้าถุง ส าหรับเยาวชน และ    
วัยท างานก็จะแต่งกายตามไทยนิยมหรือในประเพณีต่างๆ 

   - ที่อยู่อาศัย จะเปน็บ้าน รูปทรงต่างๆ แล้วแต่ความนิยมชอบ 
- ประเพณี จะมีประเพณีที่ เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตามแต่ละศาสนา เช่น         

แซนโฎนตา สงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา รดน้ าด าหัวผู้ ใหญ่ในเทศกาลวันสงกรานต์            
เทศก์มหาชาติ ลอยกระทง และประเพณีอ่ืนๆ ตามศาสนา  

   - ภาษา จะมีภาษาเป็นเอกลักษณ์ คือ ภาษาถ่ินพื้นบ้าน 
   - อาชีพ มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
   - ความเชื่อ คนในชุมชนจะมีความเชื่อในการท าบุญตายายและความเชื่อทางศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
 

ผลกำรวิเครำะห์ชุมชน 
 

การวิเคราะห์ชุมชนผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ SWOT ในการวิเคราะห์ชุมชน ทั้งนี้ได้ด าเนินการใช้เครื่องมือ 
ต้นไม้ปัญหา เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นชุมชน วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และวิเคราะห์ความต้องการ             
ของชุมชนก่อน แล้วสรุปข้อมูลที่ได้ลงในเครื่องมือ SWOT เพ่ือน าไปสู่แผนการพัฒนาชุมชนต่อไป 

1. ต้นไม้ปัญหา 
 

 
 

ใช้เครื่องมือต้นไม้ชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนที่เกิดขึ้น และเพ่ือให้ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหา
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ในการลงพ้ืนที่ส ารวจและท าความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ในชุมชน 
ชุมชนได้สะท้อนปัญหาออกมาหลายประเด็น ได้แก่ รายรับต่ า รายจ่ายสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ยาเสพติด 
และการพนัน ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ า และปัญหามีหนี้สินในบางครัวเรือน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกปัญหา        
มีหนี้สินในบางครัวเรือน ขึ้นมาเป็นปัญหาหลักในชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหากับครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายได้ต่อไป โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

ผล : ผลกระทบ 

ล ำต้น : ปัญหำหลัก 

รำก : สำเหตุของปัญหำ 



     1. ปัญหำด้ำนน้ ำ 
สำเหตุ เกิดจากสภาพอากาศทางธรรมชาติที่ท าให้ฝนทิ้งช่วง นอกจากนั้นชุมชนยังห่างไกลจาก
แหล่งธรรมชาติ เช่น ภูเขา แหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นต้น และการขุดเจาะน้ าบาดาลไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
น้ าขุ่น ไม่พบตาน้ า ท าให้การกักเก็บน้ าจึงไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ อุปโภคบริโภค ทั้งนี้
ชุมชนได้พยายามหารือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เข้ามาแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ด้วยการวางท่อจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือขุดเจาะน้ าใช้งบประมาณที่ค่อยข้างสูง  
ส่งผลกระทบ ไม่สามารถท าให้ชุมชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ส่งผลไปยังการประกอบอาชีพท าให้ไม่มี
รายได้อย่างเต็มที่ ผลผลิตการเกษตรตกต่ าไม่ได้ผลเต็มที่จากการขาดแคลนน้ า 
ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ า ปรับปรุงพ้ืนที่รับน้ าให้สามารถกัก
เก็บน้ าได้ปริมาณมาก ๆ และค้นหาแหล่งขุดเจาะน้ าบาดาล ให้สามารถใช้ได้ผลระยะยาว รวมถึง
การสร้างแหล่งกักเก็บน้ าแหล่งใหม่ให้ชุมชนมีจ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 

2. ปัญหำด้ำนดิน 
สำเหตุ ดินบริเวณหมู่บ้านแสง์เป็นดินดาน ท าให้พืชดูดกินธาตุอาหารและน้ าได้น้อย และมีการใช้
สารเคมีบริเวณหมู่บ้าน น้ าไม่ซึมลงสู่พื้นดินเท่าที่ควร   
ส่งผลกระทบ ท าให้ไดผ้ลผลิตที่ต่ า รายได้จากผลผลิตลดลงและขาดทุน  
ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ต้องการให้มีการพัฒนาจัดการดินบริเวณบ้านแสง์ให้สามารถปลูกพืช
ได้ผลิตมากขึ้น และมีการอบรมการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินหรือวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองไม่ต้อง
พ่ึงพาสารเคมี 

     3. ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอย) 
สำเหตุ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ทิ้งให้ลงถังหรือพ้ืนที่ที่ก าหนด เกิดจากประชาชนภายในชุมชน
และบุคคลภายนอกขาดจิตส านึก ความมักง่ายของบุคคล และรถขายสินค้าที่เข้ามาภายในชุมชน  
ส่งผลกระทบ ท าให้ชุมชนไม่น่ามอง ไม่สะอาด ไม่มีความเจริญตา สร้างมลพิษให้แก่ชุมชน และส่ง
กลิ่นเหม็นเป็นแหล่งของเชื้อโรคต่าง ๆ  
ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ สร้างมาตรการเด็ดขาดภายในชุมชน มีการติดป้ายประกาศกฎระเบียบ
ของชุมชน มีกระบวนการสร้างจิตส านึกลดความเห็นแก่ตัว  

     4. ปัญหำด้ำนรำยได้ และทุนประกอบอำชีพ 
สำเหตุ การศึกษาน้อย มีอาชีพเดียวไม่มีอาชีพอ่ืนรองรับ ไม่มีความรู้ทักษะการประกอบอาชีพ
เสริมขาดแหล่งทุน มีหนี้สิน ไม่มีแหล่งตลาดให้จ าหน่ายและกระจายสินค้า ผลิตผลิตตกต่ า ภัยแล้ง 
ดินไม่สมบูรณ์ แหล่งน้ าไม่เพียงพอ 
ส่งผลกระทบ ท าให้ไม่มีเพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัว เป็นหนี้สินเพ่ิมขึ้น สมาชิกใน
ครอบครัว ไม่สามารถเรียนสูงได้แล้วจึงส่งผลเป็นลูกโซ่รุ่นสู่รุ่น  
ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ต้องการแหล่งทุนเพ่ิมเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ ต้องการทักษะความรู้
ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ต้องการแหล่งตลาดในการจ าหน่ายและกระจายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต้องการเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีจุดเด่น
และต่อยอดได้  

    5. ปัญหำด้ำนสังคม (ยำเสพติด) 
    สำเหตุ เกิดจากเด็กและเยาวชนอยากลอง เพ่ือนชวน และหมู่บ้านติดกับชายแดนเพื่อนบ้าน 



ส่งผลกระทบ ท าให้เด็กและเยาวชนหลงผิด ขาดโอกาสการก้าวหน้าในชีวิต และเกิดปัญหา       
เป็นภาระของสังคม ชุมชน และครอบครัว   
ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ ชุมชนมีการตักเตือน ช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัว
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด ผู้น าชุมชนมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่าง
เด็ดขาด มีการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด มีการรณรงค์
ต่อต้าน และตรวจสอบการเข้ามาจากภายนอกหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ 

 

 
 

ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อยโอกาส และ
อุปสรรค 

1. ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. ชุมชนมีควำมสำมัคคี ชำวบำ้นให้ควำมร่วมมือต่อกำรท ำ
กิจกรรมในทุกคร้ัง ให้ควำมร่วมมือเต็มท่ีทุ่มเท ร่ำงกำยและ
จิตใจ เพ่ือจะให้ได้งำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
2. ผู้น ำชุมชน มีควำมเป็นผูน้ ำมีควำมเสยีสละต่องำนในหน้ำที่ 
ตั้งใจท ำงำนเพ่ือชุมชน 
3. กำรช่วยเกื้อกูลกันในสังคมชำวบ้ำน จะอำศัยและพ่ึงพำกัน 
อยู่กับฉันพ่ีน้อง จิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน จึงท ำให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ชุมชนบ้ำนแสง์ เป็นชุมชนไม่ค่อยใหญ่ มีกำรรวมกลุ่มเป็น
สัดส่วนเหมำะแก่กำรส่งเสริมพัฒนำในทุกมิติ 
5. ชุมชนบ้ำนแสง์มีทุนชุมชนหลำกหลำย 

1. สภำทำงเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่ำที่ควร คือ ชำวบ้ำนแสง์ มีอำชีพ
ท ำนำ ซึ่งต้องอำศัยน้ ำจำกฝน ท ำให้ประสบปัญหำขำดทุนจำก
กำรประกอบอำชีพ และเกิดเป็นหนี้สินภำคครัวเรือน 
2. แหล่งน้ ำมีน้อย และสภำพภูมิอำกำศอ ำเภอตำพระยำ 
อำกำศร้อนและแห้งแล้ง 
3. ประชำชนในชุมชนไม่ค่อยมีอำชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
4. ประชำชนส่วนใหญ่มีฐำนะไม่ค่อยดี จึงได้รับกำรศึกษำ      
ไม่ค่อยสูง 

 

1. เนื่องจำกคนในชุมชนมีควำมรักและสำมัคคี     
มีควำมขยัน อดทน มีกำรด ำเนินงำนเป็นขั้นตอน
เป็นระบบ อีกทั้งมี ผู้น ำเข้มแข็ง และมีควำม   
พร้อมเพรียงในกำรท ำกิจกรรมต่ำงไ จึงน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีหน่วยงำนเข้ำมำช่วยเหลือทั้งภำครัฐ เช่น 
หน่วยเฉพำะกิจของ ตชด. ซ่ึงได้เข้ำมำร่วมพัฒนำ
และควำมปลอดภัยให้กับชุมชน 

1. สมำชิกในชุมชนบำงคนยังไม่ให้ควำม
ช่วยเหลือ ควำมร่วมมือเท่ำที่ควร เนื่องจำก
สมำชิกในชุมชนบำงคนยังมีควำมขัดแย้งใน
ตัวบุคคล ยังไม่พอใจในกำรด ำเนินงำนของ
ชุมชน จึงท ำให้ เกิดควำมขัดแย้งกันเป็น      
คร้ังครำว 
2. สมำชิกยังขำดควำมรู้ในด้ำนเทคโนโลยี  
3. ประชำชนบำงคนยังขำดควำมกระตือรือร้น
ในกำรพัฒนำคุณำภพชีวิตให้กับครอบครัว 
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2. ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย 
จากที่ได้พูดคุยกับชุมชนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยผ่านเวทีประชาคมและผ่านการ

พูดคุยกันแบบส่วนตัวนั้น พบว่า ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนประสบกับปัญหาการมีหนี้สิน และมีรายได้    
ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ท าให้มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการสร้างอาชีพเสริม          
เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน ผ่านการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นแสง์ สานพัดจากต้นกก ถักไม้กวาด 
และน้ ายาอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลผ่านเครื่องมือได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เนื่องด้วย ชุมชนมีต้นแสง์ ท ำให้สำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพชุมชนโดยกำรน ำทุนเดิมที่มีอยู่ในชมุชน
มำต่อยอด เพ่ือเพ่ิมรำยได้ และเป็นกำรลดต้นทุน
กำรผลิตด้วย 

ครัวเรือนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมต้องกำรเพ่ิม
มูลค่ำผลิตภัณฑ์ผ่ำนกำรแปรรูปให้หลำกหลำย 
และต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นมำก
ขึ้น เช่น ลำยพัดต้นกก หรือน้ ำนมจำกต้นแสง์ 
โดยคนในชุมชนมีทักษะควำมสำมำรถในกำร
แปรรูป ทั้งนี้สำเหตุที่ชุมชนเลือกแปรรูปต้นกก 
และต้นแสง์ เพรำะเชื่อว่ำเป็นสินค้ำที่สำมำรถ
ขำยได้ง่ำย 

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือ
ร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น 
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้
อย่ำงยั่งยืน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงกำรที่จะช่วย
สนับสนุน  ต่อยอดผลิ ตภัณฑ์  เ พ่ิมมู ลค่ ำ
ผลิตภัณฑ์ และที่ส ำคัญคือสำมำรถเพ่ิมรำยได้
ให้กับครัวเรือนได้ 

มีครัวเรือนในชุมชนสนใจเข้ำร่วมโครงกำร 
ท ำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรขับเคลื่อนงำน
ในรูปแบบของระบบ สำมำรถสร้ำงควำม
ต่อเนื่องของโครงกำรตำมแผนระยะยำวได้ 
 o T 

S W 



แผนกำรพัฒนำชุมชนระยะ 3-5 ปี 
 

โครงกำร ก.พ. 62 – ก.ย. 62 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ต.ค. 65 – ก.ย. 66 
โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง อ า ชี พ แ ล ะ        
เพิ่ มรายได้ ในครั ว เรื อนจาก     

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นกก    
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
บ้านแสง์ หมู่ 2 ต าบลทัพเสด็จ 

อ า เ ภ อ ต า พ ร ะ ย า  จั ง ห วั ด
สระแก้ว 

     

โครงการเสริมสร้างพลังกลุ่ม  
แปรรูปต้นกกชุมชน บ้านแสง์ 
หมู่  2 ต าบลทัพเสด็จ  อ าเภอ    
ต าพระยา  จั งหวั ดสระแก้ ว     
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
รวมกลุ่มและต่อยอดพลังการ
ผลิตให้สูงขึ้น  

     

โ ค ร งก า รพัฒนาผลิ ตภัณฑ์      
แ ป ร รู ป ต้ นก ก  ข ย า ย ก า ลั ง       
การผลิต และขยายการตลาดให้
รองรับผลิตภัณฑ์ต้นกกชุมชน
บ้านแสง์ หมู่ 2 ต าบลทัพเสด็จ 

อ า เ ภ อ ต า พ ร ะ ย า  จั ง ห วั ด
สระแก้ว 

     

โครงการเสริมสร้างการสื่อสาร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ผลิ ตภัณฑ์      
แปรรูปต้นกกชุมชนบ้านแสง์   
หมู่  2 ต าบลทัพเสด็จ  อ าเภอ    
ต าพระยา  จั งหวั ดสระแก้ ว       
ให้ เป็นที่ รู้ จัก เพื่ อเพิ่มรายได้
ให้กับกลุ่มมากข้ึน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอโครงกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ (Quick Win Project) 
 

ชื่อกิจกรรม โครงการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ลายพัด       
จากต้นกก เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแสง์ หมู่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแก้ว 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนน าทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
2) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเพ่ิมทักษะและความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ลายพัด         

จากต้นกก และต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพเสริม  
3) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน 

 

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
 กุมภำพันธ์ 2562 
- เก็บข้อมูลและส ารวจทุนทรัพยากร คือ ต้นกก ในชุมชนว่ามีปริมาณกี่ต้น ใน 1 ต้น มีกี่ใบ 

และใน 1 เดือนจะมผีลิตภัณฑ์ต้นกกมาท้ังหมดเท่าไหร่ เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณต้นกกที่สามารถแปรรูปได้  
- ร่วมกับครัวเรือนที่สนใจร่างแผนพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการพัฒนาแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ลายพัดจากต้นกก เพ่ือสร้างอาชีพเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
 มีนำคม 2562 
- ติดต่อประสานขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์ ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือให้ความรู้และ
ทักษะในการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าผลิตภัณฑ์ลายพัดจากต้นกกให้กับชุมชน และ              
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพ่ือร่วมกันระดมความคิดในการหาตลาดที่รองรับสินค้า     
ลายพัดจากต้นกกของชุมชน  

- พาชุมชนไปศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจที่ประสบความส าเร็จ คือ กลุ่มสานพัดจักสานไม้ไผ่ 
พัดสานบ้านแพรก เลขที่ 55 หมู่ 3 บ้านแพรก ต าบลบ้านแพรก อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ด าเนินการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่พัดสาน เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี        
พ.ศ.2538 กลุ่มได้มีการจัดท าพัดไม้ไผ่มาเป็นระยะเวลายาวนานประมาณปี พ.ศ.2510 เป็นต้นมา โดยมีการ
แบ่งกันท าตอก การสาน การท าขอบ ท าด้ามพัด โดยเริ่มต้นสร้างอาชีพจากการแปรรูปทุนทรัพยากรที่มีอยู่     
ในชุมชนก่อน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะให้ครัวเรือนในชุมชนบ้านแสง์ หมู่ 2 ต าบล
ทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปรับประยุกต์ใช้กับชุมชนตัวเองต่อไป 

 เมษำยน ถึง พฤษภำคม 2562 
- ประสานอาจารย์ ป ระจ า คณะ เทค โน โลยี อุ ตส าหกรรม  ส าขาวิ ช า ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นกก โดยต้นกกจะใช้ต้นกก
ภายในแห่งน้ าของชุมชนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพ่ือทดลองท าจริงและทดสอบการสานลายจริง จากนั้นจะให้
ชุมชนได้ทดลองท าจริง โดยจะก าหนดให้ฝึกฝีมือในการท าเป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ แล้วอาจารย์จะกลับมา
ทดสอบการสานเพ่ือให้คะแนนอีกครั้ง  

- ร่วมระดมความคิดกับชุมชนเพ่ือระบุรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ต้นกก เพ่ือจัดซื้อหรือสร้างอุปกรณ์ให้ชุมชนได้ใช้เพื่อเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนต่อไป  



- ประสานอาจารย์ ป ระจ า คณะ เทค โน โลยี อุ ตส าหกรรม  ส าขาวิ ช าออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือร่วมระดมความคิดเห็นกับชุมชนออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างสะดวก และเหมาะสมกับชุมชน  

- จัดจ้างท าบรรจุภัณฑ์ต้นกกแปรรูปที่ผ่านการระดมความคิดของสมาชิกในชุมชนบ้านแสง์
หมู่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  

- ประสานอาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพ่ือร่วมกันระดม 
ความคิดกับชุมชนในการหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์ต้นกกของชุมชนบ้านแสง์ หมู่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอ   
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 - ร่วมกับชุมชนส ารวจ ค้นหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของชุมชนบ้านแสง์ หมู่ 2 
ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

 มิถุนำยน 2562 
- ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลความส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของการพัฒนายกระดับ 

คุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแสง์ หมู่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่ด าเนินการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ต้นกก  

- สรุปผลการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเ พ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา  
ของชุมชนท้องถิ่น โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต้นกกนั้น           
ว่าสามารถต่อยอดแนวทางการพัฒนาจากรายครัวเรือนเป็นการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนในระยะต่อไป 
 

แผนกำรด ำเนนิงำน 
 

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน (เดือน) 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1 

- เก็บข้อมูลและส ารวจประสิทธิภาพของทุนทรัพยากร (ต้นกก) 
ในแต่ละครัวเรือน  
- ร่างแผนพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการพัฒนาแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ลายพัดสานจากต้นกก 

     

2 

- ติดต่อประสานขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เพ่ืออบรมให้ความรู้ให้ทักษะกับชุมชนในการจัดท าลายพัดสาน
จากต้นกก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการค้นหาตลาด         
ที่รองรับผลิตภัณฑ์ของตนเอง  
- พาชุมชนไปศึกษาดูงานจากกลุม่วิสาหกิจที่ประสบความส าเร็จ 

     

3 

- ประสานอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้และฝึกทักษะการจัดท าผลิตภัณฑ์พัฒนาลายพัดสาน 
จากต้นกก  
- ร่วมระดมความคิดกับชุมชนเพ่ือระบุรายการวัสดุอุปกรณ์       
ที่จะต้องใช้ในการจัดท าผลิตภัณฑ์พัฒนาลายพัดสานจากต้นกก 

     



- ประสานอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือร่วมระดม   
ความคิดเห็นร่วมกับชุมชนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์              
ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  
- จัดจ้างท าบรรจุภัณฑ์พัดสานจากต้นกก  
- ประสานอาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการ 
บริหารธุรกิจ เพ่ือร่วมกันระดมความคิดร่วมกับชุมชนในการหา 
ตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์พัดสานจากต้นกก  
- ร่วมกับชุมชนส ารวจ ค้นหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์พัดสาน
จากต้นกก 

4 

- ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลความส าเร็จหรือปัญหา 
อุปสรรคของการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต 
- สรุปผลการด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ    
เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4  
 

สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 
 

- สภาพปัญหา ความต้องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย  
- สรุปความต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน เครือข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง  
- ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 
 
 
 
 
 


